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Pml.nr.147/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët Nesrin Lushta, 

kryetare e kolegjit, Agim Maliqi dhe Emine Mustafa, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit S.S., për shkak të veprës 

penale sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së dhe të dënuarve A.E. dhe A1.E1., për shkak të 

veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 i KPRK-së, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga i dënuari S.S., kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm P.nr.2228/2016 të datës 

20.10.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.41/2018 të datës 

06.02.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 12 qershor 2018, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

      Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e të dënuarit S.S., e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.2228/2016 të datës 20.10.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.41/2018 të datës 06.02.2018. 

 

A r s y e t i m 

 

       Vendimi i Gjykatës Themelore 

       Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.2228/2016 e datës 20.10.2017, të dënuarin S.S., e ka shpallur fajtor për veprën penale sulmi 

nga neni 187 par.1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari brenda afatit prej 1 (një) viti nga 

data kur aktgjykimi të merr formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale. 

       Me të njëjtin aktgjykim të dënuarit A.E. dhe A1.E1., janë shpallur fajtor për veprën penale 

lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 nënpar.1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe janë 

gjykuar me dënim burgimi  në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse të dënuarit brenda afatit prej 1 (një) viti nga data kur aktgjykimi të merr formën 

e prerë nuk kryejnë vepër tjetër penale. Të dënuarit janë obliguar për pagesën e paushallit 

gjyqësor në shumë prej nga 20 (njëzetë) € dhe shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 20 

(njëzetë) €. 

       Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 
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       Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.41/2018 e datës 06.02.2018, ka refuzuar 

si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit S.S. dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës 

së shkallës së parë. Pjesa tjetër e aktgjykimit ka mbetur e paprekur. 

 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur i dënuari S.S., 

për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, 

me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë. 

 

       Mendimi i Prokurorit të Shtetit   

 

       Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.108/2018 e datës 

06.06.2018, ka propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

 

       Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

       Në kërkesë i dënuari pretendon se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, meqë me rastin e pranimit të fajësisë nga ana e të 

dënuarit është vepruar në kundërshtim me dispozitën e nenit 248 të KPP-së, përkatësisht në 

rastin konkret nuk janë plotësuar kushtet e përcaktuara me këtë dispozitë. Për më tepër të 

dënuarit nuk i janë sqaruar në tërësi pasojat e pranimit të fajësisë dhe i njëjti nuk ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pasi që ai nuk pajtohet me faktin se është fajtor për 

këtë vepër penale dhe se në ngjarjen e ndodhur ka qenë i sulmuar për shkak të mosmarrëveshjeve 

të mëparshme me dy të dënuarit tjerë, kurse vet nuk ka ndërmarrë asnjë veprim inkriminues të 

veprës penale për të cilën është shpallur fajtor.    

 

       Po ashtu pretendohet se aktgjykimi është përpiluar në kundërshtim me dispozitën e nenit 370 

par.7 të KPPK-së, meqë nuk janë paraqitur arsyet në mënyrë të qartë se cilat prova janë vërtetuar 

e cilat nuk janë vërtetuar kur gjykata ka gjetur se janë plotësuar kushtet e pranimit të fajësisë dhe 

mbi këtë bazë e ka shpallur fajtor dhe e ka gjykuar të dënuarin. 

 

       Më tutje pretendohet se edhe gjykata e shkallës së dytë, ka bërë shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale me rastin e vërtetimit të aktgjykimit të shkallës së parë dhe nuk 

ka dhënë arsyetim të qartë në pretendimet ankimore, por vetëm konstatohet fakti se përmes 

procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor të datës 20.10.2017, i dënuari ka bërë vullnetarisht 

pranimin e fajësisë duke kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe se ky pranim 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban akuza. Andaj, me këtë rast aktgjykimet e 

kundërshtuara janë marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, për faktin se 

me asnjë provë bindëse nuk mbështesin aktakuzën. 
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       Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 

 

       kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

       Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i të dënuarit, është i pabazuar, 

ngase aktgjykimet e kundërshtuara, nuk përmbajnë shkelje të pretenduara të ligjit penal dhe të 

dispozitave të procedurës penale. 

 

       Në rastin konkret është e rëndësishme të theksohet se i dënuari ka bërë pranimin e fajësisë 

në shqyrtimin gjyqësor dhe si rezultat i konstatimit të gjykatës se janë përmbushur kriteret e 

përcaktuara në nenin 248 të KPPK-së, pranimi i fajësisë është aprovuar dhe procedura ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

 

       Bazuar në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të gjykatës së shkallës së parë rezulton se i 

dënuari është udhëzuar në mënyrë të qartë përkitazi me dispozitën e nenit 248 të KPPK-së dhe se 

këto udhëzime i konfirmon edhe me nënshkrimin e tij dhe për më tepër, në deklamimin e tij të 

paraqitur në fjalën e tij përfundimtare pos faktit që pranon fajësinë po ashtu edhe shpreh 

pendimin e tij për veprën penale të kryer (faqe 4 e procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor të datës 

20.10.2017).  

 

       Andaj, nuk është i bazuar pretendimi se i dënuari nuk i ka kuptuar pasojat dhe natyrën e 

pranimit të fajësisë e kjo bazuar në faktin se në fjalën e tij përfundimtare propozon një sërë 

rrethanash lehtësuese që gjykata e shkallës së parë duhet ti merrte parasysh me rastin e shqiptimit 

të dënimit, që tregon se i dënuari ishte në dijeni përkitazi me pasojat e pranimit të fajësisë dhe se 

do ti shqiptohet dënim për veprën penale të kryer. 

 

       Po ashtu edhe pretendimi përkitazi me faktin se në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

nuk janë dhënë arsye të qarta përkitazi me faktet e vërtetuara dhe të pa vërtetuara, nuk është i 

bazuar pasi që me të drejtë gjykata e shkallës së dytë në aktgjykimin e saj ka pranuar në tërësi  

konstatimet e paraqitura nga gjykata e shkallës së parë se në rastet e pranimit të fajësisë nuk 

administrohen prova por vetëm konstatohet se pranimi i fajësisë është në harmoni me provat e 

prezantuara në aktakuzë. 

 

       Përkitazi me pretendimet e theksuara për shkelje të ligjit penal edhe pse është cekuar si 

shkelje, megjithatë në kërkesë nuk është paraqitur asnjë pretendim konkret, andaj, kjo pikë e 

kërkesës nuk u trajtua, bazuar në nenin 436 par.1 të KPPK-së, se me rastin e vendosjes së 



4 

 

kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, Gjykata Supreme e Kosovës kufizohet vetëm në 

verifikimin e shkeljeve në të cilat pretendon paraqitësi i kërkesës.    

 

Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

                                            Pml.nr.147/2018, më 12 qershor 2018 

 

 

Procesmbajtësi,                                                                                             Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                    Nesrin Lushta 

 

 


